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O~b18Z.'iu" przyjo!ó.""ne są: w Adminiśtr'aeyi "Dziennika' 
draz JW lrlItraeb oglmań RajchmaD i Frendlerll> w W_zawie 

l l ;j wrł.odzi. ,I . 
'ł .1 1. ' 1l 1'.' . 

R~isl ~elł&ll' b~ .asŁueienf, - me b9dą z'wr .... ne . 

_ , ,szerzące epi emię a el n :eczeÓll eJ l przyątań e tlll'yn 8 a na. 
'pr~ecłw. ieo ' 0.""-. dalej. Hennig dowióilł przeriQszenlllr się spoMb, tJdpowiedq:hn (napi- brzegu murm&ńskim. Obie zatoki nie za-

I ,P~ choroby za pomocą banknot6w. 'LeWIS 8em prty ' wejś(liUlfl'ontowen\'dese~ka,J , OC marz&ją i ciągle dQlltępne są dla statk6~ 
., J -_ . stwierdził, że ' udziela . śię on!\ ro otnikom strzegałtl" każde~ przechodniw 1'0 l'Qdzaju mOl'8kich. 
~Ie ulega. W'l-tjiliwości, że plagi l w po- sortującym ga}gapy. " , . pan~ącejf'W domu ,tym choroby; należy; 11'1 Drogi żelazne. , ; 

staci 1i6zlłych epidem1c~Y1:h choró~, które Dziś już nie ulllga wttpllwbścl, że 'jWno-' domu tym żabronić ; otwierania okien!; la ,po- , - "Ku:ryer codzienny"dowia.duje Się, 
dawniej często Il nawiedZały i ~apily ludz- razowe szczepienie' oSPY m.e 'Z\Wezpiecza kój li chol'egó,f jakotez l lneb1e 'I trzeCży jego że t.yle razy zapowia!lana reorga~~cy~ 
koM. dzisiaj w groźnej potędze ąwpjej zma- nas na ,cale życie 0(1 tej 'clióroby; jaa z&- dezillfekll'wać rozczynem 8ublimatu, kw!I8U wydzia1:u gospod&l'Czegp na kolei warszfW
lały i nie zasługują n,. miano .'bi~ bo~e- 8zcupion'y, 'z 1atahll tracI swoją ;Silę 'pilll'-' kai'bolowego I par)" wodnej. I sko.-wiedeńskiej, kt6rej reznltlj,tem. nua.ło 
go", któi'em)e dawJilej! darzono. " l wotlll} 'l,' co za tem idzie, orgaruzm staj'e się' Zwłoki,' ludzi " zmarłych na ospę nalBŻY, by.łi.amniejszenie etatu' osoQlłwego teg<J.Ż 

Do r~ęslu ,\l~orób tych należała ospa, kt6- 'mniej o(lpornym niż prZedtem; należy' za- pó ' złożeniu Ioh w' trumny, obficie zalane Wydziału, wu'a.zie. została zaniechaną. : ' . 
ra na" tysi\c Ja~ przed narodzeniem Chry- tem przY!lajmmej 'CO 'dziesięć lat , szczepić< smołą, ' nat'ychmiast i Wynosić nll' cmentam,. - ,Skutkiem z~ożenia nie~tateczneJ., ~
stusa nieó~cą j~ ~ył8.",w Azl.i srodko.wej , ośpę poWtórnie, a potądlmeni byłoby na- przyczem ·paradne. 'hlłondukty 'pogrzebowe ~oi. akcyj, ~ nadz,wyczajne ogólne zebraąle 
a s~QZególniej w Indy~~. , Ód czasu wuie- wet poddawać " się, . tej nie'wlil'n~ operacyi surowo " w~wczas powinny b.fĆ' wzbrllllione. alI'cyOn&ryU8zÓW drogi żelaznej warszaw
sienia tej choro~y do EuroPI (w druglem co lat pię6. Szczepienie tó odbywać 18i'i W końcn nie od rzeczy będzia wspom- sko-wiedeńskiej, zapowiedziane na , dztep ;> 
stuleciu po );lat. Chry,stu~a) az ~o dnia dzl- może zarówno zimą jak i late,m, be'z żadnej) niećl że Vi toku' przyszłym ' n,Plywa ,sto lat grndnia r. b" nie I Pl'zyjdzię dl> skutku 
siejs~ęgo." r).aje ona qd czasu do czaSu znać ujmy dla zrlro,wiat: 'W Nltlrl!ezecli ' rewak- od chwili, kiedy Plett, n'&uCli!yciel z RacA w <tym terminie i odbjjdzie się w anin 20 
o sobie"czy" to' zjawiając się -6i postac~ cynacy~ jellt "przepisana prawem: " ~orruJ ken'di>liU, ' po' 'i"az l>iel.1W8zy~dokone.ł 'pr6by grudnia r.lj., w myśl ustawy bez wzgXędu 
groźnej epidemii, jak JlP. Vi Prusach w. r. pierw~zy 'szcżepią tam ospę'Pr.zed upływem z\!.szcz'epienia krowiarlki ' trojgu dziel\ibm na i1oś6 : złoźonych akcyj. , 
1871/72, kiedy ~miertelno~ć dó'chodziła do' rokn, po raz dhigi pried dojściem do lat fermera 'Mortinieg<r w KasseIbnl'gll." I:;" Handel. ' . , 
262.37 na 100,000, czy to zabierając poje- dwun8.lifu. ', .• ,.. , ., ' 'I.'" "I; Dr 'i.JiikóIJ !foliń - Departament dochodów' Iliesta.łyc'p. 
dyńcze ofiary (wyęadJd, ospy sporadycz- Jest' bardZ?;l wie!~ liMb, którym zaszczel , • .f, ,I ,.'';11 ,'H ',' mini1lteJ:yU1l\ ~kal,bu 'lIlW\'ócil)lU} w swoim 
nej). • pronA powiorrile"osjla"rue przyj'ęła się, jak '" ,iu " czasie do toWarzystw.ekonomicznlcn, ko: 

Epidemia ospy, panująca obecnie w War- to in6wią' vpowBzechliie. Otóż , wlpadków "I. Pr""'rlmViW, )(l,\r;.,de·I " I·'i'OJ,nnl·k'acy~.n .. ,' mitetów ~iełdowrch . i inlłych )nstytucYJ 
szawie, stwierdza jeszcze raz d08adnill. że tych !fie 'lIaJ'ety óbjluWac! odIlorno§ćtą 0\Ł aij J\}t lIilll , l III \I z zapytaruem, o Hę, poŻ§danem jest ,;wpro-
cllolloble!' tej ., podlegają ,przewl}ŻIlie' osobni- ganizmu, niezdbln~lto ' lż' tych"aIJJO Z. irltiyl:h ,in 'I, .. .' . ..J...llL'I,' ' wadzenie jednakowego w całej , ;Rosyi sy-
ki, któl)ym , niil szczepiono ,O!!py w .azieciń- pobudek ' dcl ' I1Pzyjęc{ii. zarazk~'''&le racZej ,I' Ałd:y:ia. .: . ~ • '. ,.'" sternu oznaczania , .natury zboża I lednl\ko-
stwie. .Tensam peWnik stwierdz,i~ , m6jl'1 z11m gatunkiem li~ szczepionej lub nlę- .. - " :;Nówosti'" dónOllzą, że do rińuist&:o wego sposobu urządzeIija wag, zbożowych, 
generalny .sztab francuski podczas wojny umiejętnością, sll.nieg'o sztżepienia! V{ilriilin- ry1Pn sk\lrbu':w'n1esiono. '~'ojekt, 'abYllpuli8y nil wzór używanych na gięłdzie beJ;lińsiiej. 
prusko - francuskiej, który 'naliczył 23,469 kowaną oaporńilść ó\'ganizmu spbty'lianl> towarzystw ' wzajemuego : u:bezpieczenia od W odpow.iedzi na to, jak do.n08zą "Nowo
żołn1el'zy zd:u~siątkQw~/lręh pl'ze~ p~pę n,.- doś~ qzęstb. lJO~liód" ~iecl, ~ry.cli i\\atlti o~ia li!'żYj,mowllne być. mogły jako ~ depo, sti," niektóJ:e tową.rzystw& za,uważyly, że 
tnralDlł_ d :Am Jedęn I ~J m* ',w dzlecIl!S~W~ 2!naJd1lJąc Się ,w .sian\e 'brz!lmlennym, cha- zY.ty 'pl-zy prolongowamn a.kcyzy I przy lilovestya ta nie jest jeszcze dostatecznie 
nie mrał ospy szczilPI~»f.ll, . . II ,;' rbwa'ły. na ospę natnralb~ ~ , '. ~ dOstawach. ' ~, opracowaną, ani z lekonpmiGznej ani z tech-

Fakty te. pOPa,r1je" lltat,E ficznemi aane- " Tycłi' kilka Słów podyKtOWała' nanl' 'Więk'- ,J - • Petersbhvi~dOnlosti" . znowu donoszą nicznej strony. 
mi, przemawiają saUHl,oza' ąiebie. p,osiaaamy, sZ!!, niż' zazwyczaj śnu'ertelność, w ~al- l o, prOjekC. ie: rt:rtllilhjsżerlia stl'aży akeyzówej - Wkrótce, jak donosi "Nowoje wre
dzielnił 1)I'oń w w;r.\ce z tym strąl}znym w~e po~ród chorych n& o~ę. , Wobec bliz- na zachodmeJ , g'rańicy Królestw,," z powodu mia," rada państwa rozważać będzie pro
wrogiem zdrowia JI~eg.()1 a jednak ~łVieże kiego sąsiJaztwa naszego JIliasta ' z War- zna'czuego zmniejszenIa: się przeIll)ltmctwa jekt .miniStra skarbu co do ufzl}llzenia 
wy.padkl "w ... Wa;,s~Ij.Wif;Śl! smritnem świa- BZ8:,Wą' P'ómnąc 'na"'dro~, 'it6'r,emł szerzą WÓdKi,Ii !łpi~yttJsu. , ' I" skarbowych skladów linrtowycb, wina i 
deetwem, że, bil\<lpillillZ!l" i c~ęlnniejsźa ru- się . podobne epi~emle, 'należy ' za cllliśn .IDro~1 Wodne .. : "il 'I" spirytusu, 
dn:ość miast nas.z~h . tfchyl~ 8i~. od obó;' 'przedsięwzj,~' wsz'lllkie ~~o'dki osti'd.i:n~§~I, : . ,,,:" ',; Bil'że'Yyja wie\iomosti " donoszą, że ,Pieniądze, 
wiązkowego 8ZCIlIW!eQJIk,9,sN, dając bo~aty ballząC lIadew!lzystko nl!. 'WYpadkl ospy' spo- 1lll111stei'yum spraw J wewuęt:l'1mych .w pora- - "Gazsta handlowa" donosi, że od-
materyał dla s:qv1>kłęgQ si- g~oźnegp szerz.e- ~adyczn'ej ' po"ś!.·ód ' młodz'itliy szkohiej i róL iulnienii'i z wszys~Ki('ini wydziałami intere- dział banku państwa w Tomaszowie w 
nia . slę tej "choroby w ol'azie jej, W,y1)uchu .. _bol.nik6w. fll,bJ':rcznyc~. ,.J. , " "'lw,,, ~'I ~owau~'mi;' postano\viłb.: o? 1': 1903; znieść tych dniach nallowo rozpocznie czynności 
Każdy pojedyiłczy wypadek oąpy POWI- .11( razie pOJedyńczego wypadku, należ~ wsz'elkle I opłaty póblerane ua rzecz miast w dawnynl zakresie. , 

nien zwrócić ijj\. s.iepie baczllą uwa.gę . władz c~~i!f~o , takiego pl/~enieść ~o sZPi~~ła:,I.~(/'- za tJiize.w?z fuwal:()w rzekami , spławneD:!i. Prremysf. .. 
sa.nital'DY1:h, ' all,>owl6111 żadna 1I\0ze choro- fozonego za miastem, kt6ryby od tej cllwtll, --' M1D1s.teryurnJ śkal'bu 'Tozwaźli obeerue - Z powodu wystawy mającej odbyć się 
ba nie udzieJa f llię tak łatwo ~ ,tak pr~dko w Jazie szerzenia się, e idemiihRrzyj"mował projekt litido'Wy pnlysta.ru t handlowej .! na w'l'a8zkienpie w l'o)i;u pl~yszłym, ~Nowo
jak ospa. ,Nietylko kroBiy i strupy, &Iti. tylko tlho 'ten' na ospę. " Je§h z~mia1:, 'ten jJ6lnbcL. wniesiony niedawno przez biało- sti" piszą między illjlemi ! Już , przy pierw
p'óllclel; bielizna i nbranie, wreszcierpowie- z.tyC;h a:lbo innyc~IPowodów nrzeczywilj~- ~o~~1Pqq wł~śc~cl~ 'Są~kó.. ,ojelttOWlt- ~eh pr6~aeh l"a;.cyo~lu~ p~.a:wy ll&w~ 
trze, któl'em qotlini ty os ą oddycha, uosq ru~ SI , ru~Wdl\j na ez dqlll, w :\t.tó ~ ue s w tym celu dwa i'ńlejsca: w za ce ny w kN,ju turkiestanskim, t. J. rzed la-

- "17) , , , I nies ,znye potw 'ży" . o Ilsny~ u· el'zeń, l'lirze Ól'''' !wszystli:iemlł, . ezwa SIę I 'w' jej l x -;T ' hodżźe, o ' - ,JIIów' na egaJąco. 
'Margat'Jta L. w' oodł'i.' ;wi~cej )!ł , ą~t!yka.łb, a,J!iż!lI! r~e_cZy.Wisto§~. uat?rze ins~n~t'\ niez!,leżności i, śmiałoś.ci A potem d?d~ł t\)nem 'f~rzllt6w: " 

. , ' d!~lo Jej \ jiusza , Kr,Wi,!,IIji ' Slę ~ólem,. 'L. cel\n,. '. Skd~'o]lł' uWl\zano. za zle pro~a- ', --; Cz~ ID1 rue uj;asz. An!'no' ? 
u':'.''; 'I , niKt, nie Śpieśz]ł · zTatnnkiem. ,_ I. , -d~ljcą ~Ię dlllewc!ZYOl}\/ wszystko cokolwaek- '., - Owszem - odpowledzUl.ła - ale my-

D". ,t' U ltt fft ""''l' ~«". .. ' Z'Ifa;jl},C stósdhki domowe lite spddzie'wli- Hy zl'obiłe" tle iMn'l'aezonem będżie. ślę, co 1udzie powiedzą, Chociaż to ,wszys.t
AA4II.a "ii łI ł~"»Ał. 1'a ' się zrl~leić sprzymi~eÓca w wuju, gdy- tl " Pbdniosła więc ' z ziemi kamyazek i ude- ko jednQ, czy jestem ua g6rze lnb na dole. 

. , by wypadło y~~ić priiciw ciotc'e. rzyła · ń:iem: 'w1 okno. ," . • , • 1 - Nikt o tem Wl.·edzieć nie bi>dzie; po-
• l II • Przekład ' Hl. J f"J I "t -'-Blla jesZcze! '. Odą, by zrozumieć u- ~' eiakochani Jmajl~/) ... Idać sen liejszy od;.ln- w"ócisz potem przez.pgród, a śmieJeią gro-

,I ijel8ą~ Pr~Y8tojp~kI8J. kryte zli.~cz~n1e) słów ,p'srli"Pontin l . życie nych śmiertelnych1 bo Harry szelest usły- zi takie przemoknięcie. l;'oszIi WIt) na, gó-
;,j. II ~ ,-- , wydał9JeJ śię strlWdnem ·nil. wi.ekilll "1<11' iiDł \fdr~~ll'; ' błwol'zył ,okno ~'!VyCbylił , )·ę. ,~na usiadła i ,t zaczęła suszyĆ nogi 

_ ,. ' , . Nie Imiała nikO'go, kto !toehałby ją ' Ł: >łiył głowę. " '.., , przed piecem. Płomień..strzel&jąc,Y ·w gÓl'ę 
, rfralsży''ci~ - jlatr~. M': ~~7). , ~~·zez. nią ' kochany;'Ilpr6.<i~ Harr,Y'e~o" & Jej - '\'-'-~.U'9 'ja , Aninal~Z&wołała , słabym. gło- robih· na. ni~j ~enie, w.680łoŚlli i ciep.la. 

,liÓryzont goraz· gardzIej Się za1Ul'a~ał. mil Ule 'pozwolon\\ być Jej .pl'ZYJ&C1elem. /,: ' sem. ' ". . ~ I' l . Harry lnęcił Się po IZbie, przygotoWUjąc 
Ci~e . chmury z,iesz~ły się ku Z1~:I:'; Ochl dl~czegóż t&k'wGze§nie straciłllloje~? .' Wydał ,'O~~~k I/dziwienia, ~otall1' ~~ał- herbatę, tojes~ imbryk i ~~rnuszek z .ukra
,wszy~tki!\ dokoła przedmioty rowływały s E} , Umarł l ~ ~eż&ł. pad grubą :warstwą Ziemi kę, ubrał· I Się I '~8Zedl otworzyć '~I na :pem. , Ucjruł litość. dla rueJ, oburzeDl6 na 
w c!emności, na tle któreł trzy ws~anIa\ e zdała od Ule). 'NIe mógł słyszeć, choć na ea.- dóle.' ,11111. "~,I I", opiekuĄQW • i radoś(\ z tego. powodu, że 
w1W, czarn,tejsze od ,nocy, ' fant88t~cz'rutl ty, głos wołał~ ' ". . ~I .: .!.!J!,(jzy ~ę 'lłom . pti.łi?-zapytał, 'gdyż ta mógł ~ej nsblgiwać i pr,zyjlJlo'i'ać fil usieie. 
wygl/ł4ały. ,A. ~as , światła z latarki trźyJ - Ojczel 'oJczel li , I,,, " 'Jeaynia. mozliwo~ć.'nlL )IIyśln IDn przys7dil.. Ii C!lcWbY/ ~9Zgt·zać Jej ,zlodowaciale ręce, 

,,~,.n.eJ przez An,\jIę,; , pIigotał ' olIb~ci~m jej PrzestrllSZyła ' SIę s,ł6w. własuych i~· rzucl- " - Ni<l':.'" 'niel.'; Tyllr;.o Rany ... wyrzuWllo skostniałe nogi, ale w~:od,zoua " delikatność 
Clenia. S" '. " ła~się na ziemW, zasłaniająć dłonił" OC?;ęta. mnie-:ta. dtzwi. ", , , ohara,kteru natchn~ta go ryeerskiem po-

Iirop'~zód pozbywszy si~ p~nl Pontl1\~ u- Bał81 slę ipatrzeć. bo , zdawało sie , jej, że .1inina oparła; glo:węao ~łóp kamienny' i '!lzuciem 8Z"l<unkn dla bezbronnej istqt,., 
cz~ . pew}lą. ulgę i z zapałem ' sznKała ~ob8Cl'lY"ojy&', w Amiertelnej koszuU; wd >la- za:ezęła łkać, gwałtownie. . , k-t~'a chwilowo ;l:najdowala &ię pod jego 
,,:~~ędzie ~!tuby . . Lecz· wkrótce ' oga\'1)4ł ją łym pasie 'l ś)Viatła late,IlkL< ~iel)odobna '~ Halirr postawil" ,świecą ua 'ceglanej . po- dallhęlJl. . 
strach śmiel1elny wobec IIll,'Q~ÓW nocy, w jej było , ~nilrnszyć"\8ię 't- Jniejscay_l\pi il?- dlodze I,. 2laprowadził; d:;;iewczy.nę- .do puste- Anin~ op.arta, g~owę o stół ! zamknęia 
których znalazla się samą, I 'Bam' się ~aj~7 stać samllt wśród (pola. Ta 1I}~~rlllllj Ulę 'go pokOJU na dole, gdZie były zlozone wor- oczy, rue D1e I!IÓW1ą<i, Hany, milczą,cy tak
mniczych szmerów przyrody, o~gIQs,ów do- m,ogłą ~rwać ,długo; , tI'zeba. . było !,uciek.a~ ki i stare uprzęże. , , źe, podniecał ogień, ~hcąc mieć gorącą 
chodzących " liS wsi, szelestu fiścl a I\'łó- gdziekl>Jwjelc,"a uJU~sł jflj b1'4d~ił. ciąg1ę 'fo- " Zaczęla znów płakać, oparta na:l'amieniu wQ~ która jak zwykle, gdy się na nią 
Wuie"41fo ~promnienia ~wiatła, który upar- lo ,jednej. "psoby i jedą~ \)Iliejsc0ll:0ści" Z Han'y'ego, i chociaż natura chłopca zwy- ·czeka. gotow&la się POtwoli. Wreszcie dpiew
cie ,bieg za lIią. , Nogi miała l>'okale~zone, ,wielkim fW'ylliłkiem , woli ,Powsta.la, wzięła .. kle w sobie .zamknięta, .nie zdradzałll' się czyna usnęła i nie umi$by powiedzieć, czy 
s:~~e ciąło zb,olale. I Desźcz kroplls'l ·prże- latarkę i zaczęła biedz przez polarl'ęl:y~ą.c łatwo z, <\Iczuciami, przyznać . dziś głośno spalą. kilk,& ,godzin lnb minut, gdy ją zbu
moczy l jej nbranie. ' ~ljięczona więc nad z~ 80bą ',\010j\>~ą pogoń, a ,we;wną.tr,z bicie musiał, ..że ~ pw. Pontin .gorszą była od dzit g~ośny k,rzyk na dole, Głos gnIewny, 
sił] pl'Zykncnęła pod płotem; chciałl\ iga ić właljl\el!'ą ęęl'fP'. ,,' , . ,~ .' ' bydlęl!.la" ".\· .I PodIUesiony, chrypliwy, dobrzejej by\ zna
~wieczkę ,)N ~atarc~. lecz ni,e mOgJłc'ótwo- ,Pr1;eszlllt r ~pleszrie, przE\z ściezk§ i W'~hzła .' ~- C\lż to, przemokłaś do nitki I jesteś nym, zerwała się '\Viąel>l~ko, spoglądając 
r~yć drzw,iczek, pocliyliła gł~wę" iujilowa- n'a lPolJ!. należąc,e d~ , zatnkn. _'I"aIii 'u~lYsza.- ~!'In. ja!, mal'mw -'- uwolał, ?oty~ając s~ ~Q!<.o~ . . Ha1'l'y'ego ' nie , bylo. Us!~~zała 
ła my~leć o Cłem !Imem. .; y;~y , od~ech star.~!> ku~a, kt?x~ S!l}( P~slIIJe)l rąk, 1 sukni . ~ak b!ło w is,tocle, ~ te- J~k Cicho, ru'y':wljnym głosem Odpowl8-dal 

l, • ua tr,~w~e, znąl~łtt pewne ńko~e~le sWych raz,l gdy nerwyll;)Jede.czlówypoCl&ęły trochę, Wltca, którB,gradem obeliYl"ych sl6w opay-
. ROJ1:D~Ł nt. obaw: J.>lel'}Vs~,. JI\! mł'~lą były -IlOb!edz do ziI.Częłll. uc'żuwać osłabieuie i , ból fizy,czny. p.Ywała Aniu!}, A. ta, cł)oć jut pCJprzednio 

'., !f., ' .1' . "', . · dr.z'\Vl,.1IJlrry'~g.9"alE!,zatrz;rmJl.~.sl~il'a.gł~. - !J.'~taj nie ,ma komina ani ~ctaki8go słysz~1p. tosalBO, teru więcej się (liI;uła 
PO~\l ząsad~one fasołą,. ~yda,)V.8.ło J.eJ ,Się, ca~a , Pl'\L)Vą", zYCfowa I!t8jIę~a Je.J ,; i"f m~h.: colty I mi p1>tl'oobnem bylo-ł;'m6l!ił .Harry.- straplon~. ogłuszoną. Nareszcie drzwi.skrzy

b&r<lz~ smu~neIąt .a smntruejszym Jeszcze, ca- j'ak~r lutlZl.e tłómaczyli . s?ble '4> postęIjo- ' A ~tam n l, m~ . '!l gorze pali ~uł dobry; pn~ły, CISza zaiegła dom cały .i lIany ze 
ły ś,~lat dokol". ;W~z'ystko cq, ~ło od w",we? DZlewCf~!I . z Jej , ę'tan~ zna 'żłe 6gl~liul 'GNIe", e,~pła strawa, przygoto.wana. .śwle.tłem pow.racał llĄ g6rę. 
chwili rozmo~y : z W1lJęm, a f.~z~11\ Ha!'I'Y sJtrony ż.~cl~ Od dżl'ecWs,t~a. ,,' ~ ,JI' ,I:. D1,: ~utto. Chodź, An4 og~ze~z Się l na- Wyszła ku niem,n, blada ~ dt'łąca, z blę-
gł6wną grał rolę, przychodZiło jl\! kolejno ChoclKf nOl: była tak cltlm]1t' I słotną,:ilei. pijesz herlia4iy/l _ . , 'duym, wZI'okiem, złpżonemi rękoma., wolając: 
na myśl. Wspomnienie słów obelżywych, nikt nie mógł zauważyć co się działo, nll- Zawahała się chwilę. - Powiedz mi, ach powiedz I 
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ty piętnastu zrolllono spostrzelenie, 1e ba- dzte1ę ftida ! gnnlIiJa tf ~ 1*/. po Wa1Pl"Byll.l~ Boeł!ei!8kł,~ Lwt8~..., I ~ ~ ~ro.wat jaJtiL b6l w 
wełna torki4llltańska jest znacznie lepszą połndniu. 148-kuźnia; Paweł Ra.m1sch, Plotrkow- plersl&eh I zanuast lekarza zawezwał zna 
od amerykańskiej. Obecnie można to jn! (-) Komlsya, wyznacsona do zbadaDia ska, 749,-tkalnia ręczna.; Paweł Desur, chora w okolicy Łodil' 'ZlłmieŚZłrałego
uwaźać, za opinię ustaloną; w świllllie ~yn Iftralenla .ię kPny lIOWobudo- W41I~sb,1 865-886---pratdl:alaia; Zu- ZDMlior rozpoczął kur&eJlę, , ' , w bardz~ 
przędzalniczo-tkackim wyrobiło się nal'et wenej fa,bryld HIDa pny nlicy Wólczań- mont By?hter, R:adwańsk~ 852-przljdz~- tkim czasie wprowadził pacyentĄ. w ob
przekonanie, że bawełna turkiest ńska, jIb. sldej, orZPkłf, te lIawaleuJe spowodowały nia; bracII!' SchmIde;:,_",Dzika 54f)..:.tk~ łUtllt chorobę, kt?ra trwa już przeszło ,MI 
jawiwszy się n~ rynkach' zagranicznych, deueze i wpływy atmolilryeznl. Izydor Blrnbaum, UZlKa l/OIia - tkalnia I ~oka. Zawezwani ostatecznie le~arze za 
wyparłaby niewątpliwie amerykańską. ped (-) GrOio adwo-.tów przysięgłych przy przędaalnią; FraI1cil1zek W~er, W ólczań· yzdrowienie cb9reg~ nie ręczą- , 
każdym względem gor.zą od niej. POd s~ oJatgowym piołl'kowskim powię- ~a, 828 - kutnia.; Fryd yk Abel, s~a () Wypadek. Onegdaj o godzińie 6 ie-
wpływem tego przekonania będącego na- kKyli: p. Hipolit Borowski, . ekretarz 1iIlsza 819-tkalnia; Jóaf Balle DzilIa" rem na ulicy awrot, upadł ż braku sił 
stępstwem Qoświadczeń i prób przerobu wydaiałq hypotecząego w Łodai; p. Dawid 1260-tkalnia.; .Relnhold Zachert, Wiaz - iebrak Gawroniak. Podniesiono go w sta
bawełny na. wszelkie sposoby, ilość dzle- Bej~el, pomocnik adw0ą.ta przysięgłego ska, 928-4arblernia; Juliusz LlI.IIge, W6I- me aemdlenia i odwieziono do domu. we 
sięcin zajmowanych pod uprawę bawełny z Wilna. i p. Maksymilian Berentz. czańska, 804-tkalnia; Markus Kohn, Łą- w ąbrowa, ' gminy Chojny. 
zwiększa. się z )l:ażdym rokiePl, lecz nie (-) Stan sanitarny w dzielnicv staro- kowa, 803-804-tk&lnia; Nuchem Blumen- (-) Napad, IW środ~, wieezó~ na jedne
w takim stosnnku, jak na to pozwala obfi- milji.kiej jeśi nIe do pózal\U~zq;enia. kopf, Koostant:p16wsk~ 3110Dli-pi~ go z naszych: inkasentów uapadłQ trzech 
tość dobrej gledy w kraju terkiestańskim Oprócz niepórządlht w dZiedziiieacb, mi sz- Izrael <1I8zer, Cegielniana;- 1B93-pl'"lędzal- rzezimieszków.na Starem -Mieście. Wyr
i jak wymaga tego wzrost przemysłu ba- kania są okropnie zanieczyszczone, a wy- nia.; Albert Fibich, Północna, 302- farbier- wawszy z ki~eni na.P&liniętego. pugilares 
wełnianego. - Obecnie pod oprawą bawełn)'- ziewy w kOl'ytal"Zach i nlY'sohodooh 8łt nie nia.; -Wefer i Seilar, szoaa....Milsza, 819. - nap..aBtni1:y ~Ii Pugilares zawierał rs 
znajduje się około 6,000 dziesięcin, a nale- do zniesienia. Przekonaliśrpy si,ę, że głó- ;fab y)ra koronek; ~opold Hiuz, W ólczań- 1 kop. 50 gQt4w.ką I kwity za prenume~ 
żałoby rozszerzyć plantacye na setki tysię· wna. wina nieporządku ci~y na wluci,cie- ska, 773-tkalnia; "HellXyk Bauer, Piotr- ratę. .. 
cy dziesięcin. Ruskie zakłady przędzalni- lach domów, którzy po k!lkaMśc!e lat nie kowska, 51ę-warsztat stolarski, i Fryde- (-) Z Ode8y piBzą dp .Km'Y~ra war
czo-tkackie jedne po drugich zakładają tam myli ani podłóg w korytarzach, ani 8cho- ryk .Se~, hl. S-go Bened!kt& Nr. 15.01 ~ 8Z&ws~iego ~: .Niędpbitki trapy I p. Teksla, 
własne plantacye bawełny, lecz obawiają dów. Połowa domów prawie VI tej (dzielni- farbIeJ:illa: Oprócz powyzszych, m&g1Strat grywają tu od: czasu do czasu w tea~l'ze 
sIę ryzykować Da nowe te pnedaiębierstwa, ey lIie ~ ir~w, a o]lOl'Zlłdku w ,wydał Jdl!a PQzwoleń. \'{ oklL bieżącym QW1.m. Dawano .Now dziennik"., .Dom 
zwłaszcza, że do m'~ądzenia plantacyj ba- tych domach .nikt nie ' myś1i. 'I na odbndowame spaJonyeli &bryk, mlęa~J; o warty',. ęża-z grzecznośc!" 1.'2 llrzy
welny na wielką skalę potrzeba b8i'dzo (4 Sąd okrQllowy piotrkQY'~ w dniu któremi. Qtl'~Y!Dali .pp:: Oskar ,Pastor, ulica.- jemnOlj~ią", z mniejszem lnb większem po
znacznych kapitałów. Zeby np. zasiać ba- 2 grudnia r_ 'b" o.sądzi sprawę byłego 0.- róg J?zielnej I S-eJ Anny Nr~ 835 - przę- wodzellle &II 'ł'eka~" tac' n _ zyst
wełną obszar 100 dziesięcin, potl-zeba' wyr bl'ońcy prywatnego ,w Łodzi, Izaaka Kon- dza\ni!L;, Ed.wa.d ?chultz, ul. S-gq Bene- oco; akcesQrya teatraln~ jego przeszły na 
łożyć najmniej 8,000 rubli. !Jeez za to je- ,helma, osk8i"Żonego o fałszywą dennncy(lo- dykta. Nr. 795-przędzalnia i Kar.ol Po- włas. n?ś~ł dzierżawc.j' h,Qtelu .GrandHotel", 
den urodzaj zwraca kapitał wylowny po- cyę. ObwiDiony odpowiada z więzienia. . ,znaqski, Ogrodowa Nr. S3e-tkalnia.. sam p. 'reksel z3:ś ~yw:i jako aktQr w ńo
trój nie, a w razie uieut'odaaju - jak prze- (-) W sprawie Edwa.rd,a Rlldow~~iego . (.,), Napraw' \l dróg. KorzysQąc z dogo- wej tropie." miclió4 · z " ln'zedst&wień ma 
konało już doświadezenie-stra.ty bywają Qskarwnego o wyhoczenie pi'zeciwko prjlll- dnej POI'y, mieszk~ńcy gminy Go,spod&l;z słoź>,ć nesły aktorsliiej ' na zaspokojenie 
bardzo nieznaczne. Korespondent .Moskow- pisom o pracy m&łoletuich, zjazd sędziów pQdjęli ,naprawę dróg bo\lZllY'Ch, które ' <lo- pótrzeb codziennych, a ewentualnie ńa ze
skich wiedomostiej", donosi np,- te jedna pokoj.u rozpatrzywszy ,ją w drodze apel,a- tycbczas byly w wielkiem zaniedbaniu. In~' bl/anie tInduszU na pdWl'ót'do krajIl: O wy
z wielkich firm przędzalniczo-tkackicb przed eyjn~, w zasadzie zatwierdził wyrok sę- ne ~y, ~ szczególnieJ ' Rs,zJlw.j ĘJruźy~ cieczce d.o Cesarstwli ,j'riikli tu nie myśli, 
trzema laty zacząwszy uprawiać bawełnę dziego pQkoju m. Łodzi 5,go rewiru, z,a1Dle-r powmuy pÓJŚĆ za przy~ade)lj, gOS'pod&l~- bra~ )IQ WIem aktoróf i śtod)rów ' 'do tego." 
na obszarze 600 dziesięciu, zdołała już po- niając tylko wymia/i kary: ~amias~ tl\I!~h, ków i także dopl;ową~lć do porządku .traf<;- I (.!...) Tea~r łódzki; :Pziś teMr tutejszy 
większyć ten obszar prawie w- czwórnasób, tygodni aFesztu, skazał p. Rudo,wskiego ty boczne, . drog~ bowiem w tych gromach wznQWił Qd do\lć da.\\łna ~iegl'aną w Łodzi 
obecnie 1J0wiem posiada przeszło 2,000 dzie- na k8i'ę pieniężną w i1o~ci rs. 50. , Obwi- pQdCZ&il"J,peszcww st~ą się niemożliwem( bardiQ "'esołą komedyę ' 1)raci ScMuthan: 
sięcin zasianych bawełną· Temn powięk- nionego bronU adwokat przysięgly z Piotr , do przebycia. • , . .J':>8rw nie '.sabidek", przerobioną z nieniiee
szeniu plantacyj nie przeszkodził nawet kowa p. Strahler. (-) Brak drz~wa ppałQweg~l~ 'bardzo ~lę kiego nA tle stosnnków miejscowych przez 
niew'odzaj zeszłoroczny, gdyż pomimo nie- (-) Nowe fabrykł I domy m ie8~kalne. uczuwać Ilaje w mieści.e 1-9}1:.ohcy. DI:zewo l? l;.'ocyalIa .KQSCieleckiegQ: W kómedyl tej 
w'odzaju, wspomnianej firmie zwróciły się Żeby powziąć wyobrażenie o szybkości ąp1;owadzane z dalekicll stro.n z 110woa'u R. WidkTer~a jedną z. pdpiBowych swych 
koszty. Powyższy przykład wielkiego i, jak wzrostu, Łodzi, dosyć " jest ~owiedzieć się, drotyzny, nieprzYs.tępne ,jelit dla ubogiej ról: dYrektQra teatJIQ. ' , 
przekonał rok zeszły, nadzwyczaj korzy- że w.rokn bieżąc;ym do. tej pory magiBtrat ludności. W mieście plek'arz'e ogrQmnie na- ".0" '~ • .A ,.' 
stnego przedsięblerst'wa, niewątpliwie wpfy. wydał 133 pozwolenia na bndowę domów rzekają. ~ brak dq}Vozów; J91IHl' nawet wy- pl • ,i, t;rt rt 
nie na rozszerzenie innych plantacyj ba- mieszkalnych, a około 40 na wzniesienie §łało od sieblEl, j~~negp z kolegów Vf' ra- - ,, ' F K 'Ił O lł f K A: I) " 

welny. Turkiestańscy plantatorzy bawełny nowych i PQwmzenie lub przebudo~anie dl1mskfe, w celu zawai"ci.a umowy 'z han- .1 

spQdziewają się, że przyszłoroczna wysta- już jstniejącycll ' w Łodai fabryk i 'róimych d~rZ&JOi drzę;wa ',zu&CZl\iejszą dostaw' I ---I ,( l' 
wa, da możność szczegółowego zapozuania zakładów przemysłowyr.h. PozwQlenie na ,~'zewa oIlllł!>w,egó ao , Łq~i. " lJ., Warazawa. I" 1 ./, 

się z wszystkiemi włdciwościllmi i wanlIl- budowę fabryk i zakładów przeml'sło)V'ych (-) Handel drpbielll, i <powodn wie)lŁle- -'- Obrząd' pogrzeboWy ~. lp. Żóikowskie-
kami miejscowego przemysIn bawełnianego w r. iL889 ' otrzymali pp.: ,Karol Bennich, ul. go zapptrze.bqwania do. Warszawy, .oż:y'Yił go ttdbY!' 'ę wezoraj. Stl:&Ż hono}J(l'wij! prz)! 
i doda ostatecznego bodźc& do rozwoju tej PiQtrkowska Nr_ 757,-t\ulJnia.; JózefLls\\ner, ski ~a~nie 'l i <;eny ,J4;Qbiu, a. zwras~za zwłokaCh trzym",li- /lrtyści dramatu. Pod
nowej gałęzi wytwórstwa, otwierającej tak PiQłzkowska Nt. 556 ~ tkalnia IIljlchanicz- młodych kat;?:ek, PQdwosły się znaczniII, ózaS nabożeństwli' VI) kościele św. Antonie-
piękne widoki dla kraju turkiestaiiskiego na.; Gustaw Schrejer, Dzielna ;tSr. ~433- Halldiarze tutejsi zakupili Ił ~ddowcy . dro,. go ' wykonaną "była msza żałobna Moniusz
i dla całego wbgóle przemysłn przędzalni- pl-zędzalnia; Adolf Daube, uL PiotrlćQWskl' biu na większą skaLę; p. P., Pll'd Brzezina- Id '! i rldmery" sołowe ' z udziałem chórów j 
czo-tkackiego w Rosyi i dła ruskiego han- Nr. 724-tkalnia ręczna; Kwun8r l Lin- mi, 300 szfuk kaczek i około 400 .sztuk orkiestry opery 'l>otl dyrekcyą A. 'Miincllhei
dlu wywozowego." denfeld, -ul. S-.go Karola. 84S-pFzę,dzalnia; ill\legol drobiu"i ilolączywszy Je do większej mera. Przy wyprowMUlniu zwtQk odezwaŁ 

- Z lfQskwy donoszą, że w dnin 24 StilledBielszowski, Cegielniana 278-.-442- partyi , już zakupIonej, wysfłają w 'tych się 'nIallsz ż'ałopny, orazl'oChór pod dyrekcyą 
b. m. wybuchnął pożal' w fabryce tkanin tkalnia (przybudQwana); ;Ewald BOI'maD, dniach do Warszawy. " J,ewandowskiego. Pochód żałobny zatrzy
jedwabnych Kondrsszewa. Wśród pożaru Dzik81 1805a.-gazownia pl'zy fabryce;, bra- (,j W geV{nym domu przy ulicy fQdize mał się przed teatrem, I gdzie' odśpiewano 
zginął robotnik z zoną. Fabryka była n- cia Hillfer, Wolczańska 640 b.;-fa.bryka fiznej, za~esŻkojll jedną stallcyjkę aż trzy byIDn'pOd a-yrekcyą-Quattrinieg(),' 'Na 'Cm en
bezpieczoną na 61,660 rs. trykotaży (przybudowana); Fife i John, rpdziQY,c składające się z l~zesnastn osób'. ta'rzu arty~c .. chóry i'~rkiest'ra opery, wy-

- W Odesie spaliła się doszczętnie r fa- róg Długiej i RQzwadQwskiej-przędz&lnia; Powietrze wtem miesz)cajUu, ~'ano szcze~ kQnali pieś!jjl ' religijne' PQd ' dyrekcyą Kra-
bryka drutu i gwoździ Szpolaóskiego. Izaak Lothe, Piotrkowska. 586-przędzaj,- gólniej, jest zaQijl!-Jące; t\~eJ>a dodać, że l zera. Zwłok'i ' przez miasto nieśli artyści 

nia.; Franciszek Ramischl ul. l'iotrkQwsl)a, I d,wQje dzieci teilueJ z PQwyzszych rodzin i wielbiciele · talentu zm8i'lego I iPQgr~eb 
548-tkalnia; Henryk Mitke, Wólczańska choruje Qd tygodnia na zapalenie płuc. pI~'eszedł'pl-zez Serta:torskll, Plac-Teatl'8il-Z UIASTA i OKOLICY 821-piek&l·nia.; .Robert Biederman! ą.mugQ- ~~~zkie ,!"yziewy połączone z pąrą dpbr- ny, MiQdlYwą, D1ugą , piozejazdi ,j Dziką· 

• wa - przędzalnI&; Leon Allart ~ spólka, Wtjlleą Się z garńkó'l', w których gotJIJą \Vi~ńce od sceu teatrahfych l 'różnych kar-

I 
Kątu&, 8i3 +- przę~alnia; Jan Fryderyk dZienną stJ'awę, wyt'VarZjlją wstJ'ętną"'at- Iliii'acyj 'wieziono na k&l'a.wanie. lo, II II 

(-) Sesya miesięczna pań opiekunek Seidler, Widzewska, 91'i-fli.rbier:niąj Ka- moąferę- ' ,' ~ ."Gazeta sądoW'a." pn:eehodzi, podobno 
ochronki katolickiej odbędzie si w nie- rQI .I Erich, Roz,wadowska,f 74p - klj~nia; (- Oflara znachora. Pe~ien m1es~ke.- z pod- kierunku Jprof. IDldŚ8z~wskiego ao 

- AnIno l nie Ulrz go ta 
serca. 

Usiadła, a raczej upadła na krzesło, za 
krywając ręką twarzyczkę. 

- MQja w tern wina - mówił z ża.lem 
Harry'.-PQwinienem był jaśniej się tłóma
czyć, ale trzep'&łil. tak prędko, ze nie . mo
głem przyjść do słowa. Jestem ' zawsze 
głupi, jak ci wiadomo. 

- Cóż mówiła 'Ciotka? !., 

Wahał się z odpowiedzią. 
- Mówiła, że nie możesz jn! PQwrócić 

do dQmu. Ale nienia co na to zwracać 
uwagi. Jak wnj przyjedzie wszystko. się 
naprawi. 

Aniua potJ-ząsnęła głową. 
- Czy tak? Bo. pra.wda, dlaczegożby 

się naprawić nie miałQ?- zapytała ilQnuro. 
- Woj nie uwierzy, by co złego z&szło 

między nami - zawQłał Harfy żywo.-Bo 
to prawda naj świętsza. 

- Tak, prawda to dla nas, ale nie dla 
innych. Nie mogę plozeci~ zaprzeczyć, że 
tu byłam - mówiła Anina ze stanowc'zo
licią dowodzącą znajomości życia r~iej 
w jej wieku, a nabytej -w mieście. 

- Jakże ciotka aź tu mnie znala.zła?
zapytała po chwili. 

- Nie wiem ~ odparł, przystawiając 
garnek napowrót do ognia.-Ta prźeklęta 
latarka z\lradzić clę musiała. 

I znów milczeli oboje. Aoina patrzyła 
na stół, maczała palce w mieku rozJanem 
i kreśliła linie na ceracie. Ten spokój po
ehodząey u niej z wyczerpania ' sił, dziwił 
i niepokQił Hany'egQ. Wiedział, że zwy
klą bronią dziewcząt w pewnyeh razach 
bywają łzy rzewne. I on też miałby wie
le więcej do. powiedzenia płaczącej Aninie, 
ałe trudno mu było zrozttmieć i pocieszać 
tę kamienną iBtotę· 

Nalał herbatę w filiżankę, postawił przed 
nill, ale jej nie tknęła.; wtedy Illdąkł I JIt-zy
blitając j ej do ust napój gOI'ąCy, ' wyrzekł 
II proś b" jak matka do chorego dziecięcia.. 

- apIJ Się trQC ę, Awno, to tli orze Il -OWY/ t rej st&U ta się pogol"8zy , / że ~ telOsamem UWIEl, la?P9 ' \f o , ć · Jl..lot 
.zrobi. ' clotk dl ' niej otworz.Ył'a. blitelk whisky! ~,która zll<lsiłll dą, dlug,O' ,', '1' ',,, 'IJ 

Wypiła, oparła głowę na ram.ieniu m~o- my$ląc, że ,;jeżeli to nie pomoże to i.te CZcigodna a' Pontin, zbyt zajęta :do-
dzieńoa; wzdychając ciężko>_ , "a~zkodzi-'.' Rzeczywi$pie nie pomogło, bo mem, by w zwykłych OkOliCZUOŚC. iach tru-

A potem obtarlszy łzę)ednl} i . drugą, .krowa zde,chła Ifjmjtce, więc pani p 'o'/.tin dnić się l.p~tkami, JUi~. mqgł.a,_ ty~ l'aze!" 
zasnęła cichutko. Hany pozostał I)a. klęcz- sama wypiła szkIane,czkę, kt9ra yr zwy- sama w sobie przeh'awlć całego zdarzema 
kach z głową dziewczęcia na 'ramieniu. JYl.'$ f9kolicznQściach nie miałaby zq~ze- i 1l0biegJa jlrędko-do kuzyuki RQbinson, by 
Z początku miło mu było qzuć jej oddech lłia, Ię,cz I naCZCZQ ,napój l'ozd!'aźuił ją bar- Qpowiedzieć:h\j co zasJ\!!, Wiele z~ było 
i miękkie włosy, które dotykały jego twą- dzo i .upoił, mówiąc nawiasem. J, pl'ltwdy a wiele zmyśJenia w tern mó
rz;)', ale niedługo senność uczuł '. i "zmę ' _I Potem. wypchnąwszy"Aniuę za drzWI. p:ja- wiła powa~na mat.!-qna, ,sama nie wiedziala 
czenie.. I. /,' • f dłą . kolacyę, pQłQżył& / się do. łq~ka, 8te, z&- z pewnośc ą., • ._ . 

W~Z!stk:le !latn~y obd.a.rzo~e 90gatą wy- snąć niel mogła. Ii Zdalf~ło jej ~ię, .*e cqś Trzy ~rogl Pl~ z z ok\! du do. ~Igh 
obrazmą lubuJII SIę w clerplewu. znoszo~ lzłegQ zaszto w domu. Przebudziła się .. i za- CI:osse ! są. powQdem splozeczek pO~lędzy 
nem dła ukochanych, ale g~y we potrze-' częla myśleć o- dziewczęc~n zosJiaw~onempa mIeszkaue~nu, któ,I:~y J·Q~~tri!:.'l:gnł\(\l n.Ie J.Il~
bają cię~ko praco_wać na żyCie. .Hany ~o- dworze," WEl dla~o jedna.k:żl\, ż~bY' mi~ła; gą, ,która jest ~jgorszą. Jon PQntm, ~ez
~at ~uę UczucI!lm .ta.k_ rycerskl.em, na Ja- ' żałowlU! 8.wego pOStęPKU, . Wst&ł&, sPQjrza- dzl~ , :t~~e tą" kFór& łagodn~m s~~\lkiem 
kie we:zdopyłby SIę nikt IW w: High<ll'98se ła przez okno. i zObaczYla na poJ\l'ucho~ 'Prz~hodZI . kot~ . zamka,. lecz tym r&z~m 
ale. ,P~ p~lg0dz!n!lem: .klęc~emu . ra~ ,lbyl my pas, Świa.tla. z latarki .. , Któżby to ni.ó ~ ,lDu8Iał ~y~rać. lO~'ł: pomiędzy polami ftwle
OmIe8CIĆ Ją gdziemdzIej. Nie ~mI8t ,Jednak ją w tę strQnę? Czy Anina? ,Nie IOQgl& .temlł .żo nawlezIbH~mi\ !dlłcą p~d ~igól"Z~ tak 
robić-- tego z. obawy JJI!ZarwaU1& snn, te,.k uwierzyć. Wstała więc,' ubp~ła !lię prędko trqme, że Się nan 'z trudli~ś'Clą wdZIerać 
potrzebnego ciału jeJ'1 i duchowi; ' WOZił i .wyszło na pole, Jwołając g!Ośl\o sioitrze- ~yłQ potrze~&. N~ samym 'lłle!"Ztlhoł~u gó
,!"czoraj nawóz n~ pole .p~zez I\zieJi cab', i niCYł ale, ~1ł.du)tU nie dostl."zegła ~igdzie. ry 'w~nosl"slę wysoko ponad jabłQme"dbm 
Jutro czek~łł' go mna cIęzka praca. łl Ręk~ , Wtedy poszła ' :do zamku i cÓŻ tam spo- zakopczqny zę~atym s~zytem" sta~6W1ą?y 
mu. zdr~twlała, bola~y go k?laua, Do te~q strzegła?" swoją .własną latarkę ' z dogory, 1>osl!1.(Uo~ć , I ~dzlliy, Roblllęon. P\lID R?bm
ŚWI~ jedyna "f IDlE\8zkamu. dopllolała SiE) wająclf świeczką, postawioną . przed drzwia- SQ.1i spostrzę.gh k~yna, z~alę.k&, wybiegła 
w lichtarzu; klęczał tak jeszcze pl'zęZ mi a.,światło w pokoju Harry'ego WIęC na~rzecl:wkq I opowle,dzlała .całe amu-
chwilę ale w końcu położellie stałouaię B' · .. t'" tuk ł d d .:.. H tne wydarzewe, zaszłe Ił 'czasie jego nieo-
niemoiliwem. f" eZ ' uamysu z~s aa o. rz"l; arry becności w domu;' ł' 

_ Nie mogę wytrzymać dłużej - lIIówił ,vszedł, ~ecf Qd~lzon~ potokitfui Q'»elg, wy- Udna Itweśtya: dla ' Jona nie była 't!ik 
sam do. siebie. .• l-zącon!~b z ust ~Iotki, nie ~miał 1ty~ó~a~ drażliwIj j'aJłl taka, która mogła szkQdzić 

I zaraz potem Aniua PQl;uszyła się, . ' ję- czyć SIę gładk?, ale zd?byłsl~ prż~u~jmn.lej opiIlli rodziuY. :Oó§Ć już przykreln dlań 'by
knęła i odJ"Zuciła yt tył. głowę. ,Wst~ł, na tyle O~W&gl, że we poz'wólił j~j w~~ć ł,~ .mieć'w mieście krewnych, ,któr~y ods~ą
wyprostował ręce i zapaIa zapall~Q. , Nie na g6~ę.. . _ . . pili ,od cnó~ domowych! 'ale by~ .zl.llesłI!.WIO
śmiał się PQłożyć by nie zasnąć snem ,tak Pam Pontm 1l0wrócJla do sIebie, olqyt& nym w sV{bim domu, tu w mieJSCU, ll:tło 
tW8i'dym jak Q~a i Z&Sp&Ćobowiązku. c1!;.v~łll swej JIieomyln~~~i. I;.edz t ~~a gdy 'rzecz~ d~leko ' straszniejszą. P~wl"ócil w~ęc 
Siadł więc przed piecem, w któr~ do:pa,- rze~ o~ą~!ła trzeźwIej, trudno. JeJ by!o 'V ,ja~aj~o!"szym. ~nmorze, Dył te~ WIę
lały się głownie, i zdi-zemnął się tym sp.ęm bJ:owi! ,!"łasn.ego , postępku. Pocles~ała: Ją ceJ dhtlÓllę~ym, ż'~ z'aczą~ rleztrwę.ć pewne 
lekkim, męczącym, pełnym w·ojonycq. wi- tylko. ~łll~ bleąąeJ A~r- ! W- kon~n dla przywiązanIe d,) sIQ~trzewcy.. " 
dziadeł, dopóki ZOl-ze poranne nie zaja- uspok;oJew';\ sw.ego sUmI,enia, g:otoWI} była Ona. przez ten czas wlaśme czatQ:wała 
gniały na widnQkręgu a. wierzchołki WZgÓIOZ j?rzYS\łdz, Iż d~lewczY,IlB całe ,WleczO!-'~ sp~- na niego na wzgórzu. Wyszła na przeCl wko 
nie zarysowały się na SZ&ł'em tle niebios. <Jz!łta u Har~'y'ego, że op'nszc.z~łanaJ,pilmeJ- , C~CąC .brQn·ć, swej _sprawy pr~~d oskarże-
~ Gd.l' pani Pootin odesz/.i. rod u .Ąniny ' wszą rÓbotę, zeDy mieć czas n", prz:rJ~olYa- w~m ?IO!(d. ·W raZIe, gdrby s~ę go ~ocze

polu, siły jej wyczerpal,y się 'lłIpełnie" , ;tSic ple ~a~0~6lY .. ~ , "II I , ' u . kać ~e mogła, Hal:-Y lUIa~ pÓJŚĆ z U1~ na 
nie jadła przez ..dzieli cały. Z&01kn,wszy Znając Oehnę, możJl& było p.rzypuśclć, ,z~ fQljVark w porze Qblad?,,:eJ. , . / . 
siostJ-zenicę w pQkoju, powróciła do .ćhop!j có~ka zJ za,l"Qaem ' złego • J>I:ZYJechał,~" tutaj, I p~YBzed~ też oznajmIć ~owmę, ie ~1lJ 

, , 
I, 



;k komitetu redakcyjnego, w skład któ- nIcZlij, projeIiotwanej ua ma[ZeC roku PUY-
rego wejdzie odmiu prawników. szłego. 

- Według (azet warszawskich, uauczy- - Na wystav.-ę starożytn ci w muzeum 
ciele rysunk6w w sZKołach realnych w przemysłowem rzybywaj, clągle nowe 
czwartej, piątej i szóstej klasj,ę, 00 CZ~ okazy nieobjęte kataJogielJl. ,. 
zreformowania tych szkół, maj" pozostLwa - Towarzystwo sztuk p'ięgych /ll'ząÓD 
na dawnych lItatac)!., , z dQllłatl} Z8 .lekcye konkursową wyątawp rze~bj w' #yczhiu 
dodatkowe' 60 rB. 'tocznie. roku ilrzyszł gO.' Na wystaWę. bfXlą przyj· 

- W Warszawie, w sali resqrsyobywa· mowane dzieła wykonane ~ ciągu ostatnich 
teJskiej lub w teatrze, odbędzie się ppdo. trzech lat i nieprodnko ane na wy,sta-
bno jeszcze przed NowYm Rokiem wielka wllCh warszawskicb. " 
zabawa na osady' rolne, urozmaicona kon· - Podniesiono obecnie 'projek uregulb
certem i teatrem ama/.orskim, w których wania placu Saskiego w. Warązawie; praw· 
wezm!} udział pierwsllorzędne siły ' &rtysiy· dOpodobnie urZfłdzoo,y tan{ będzie sk'irer 
czns i Ilmatorllfłie płci QbQjg4- wspaniały. "I! " 

- Muzeum ,etnograficzne PI'ZY QgI'odzie - . Warszawski sZ'pIOO Iząp~wy prze-

WaJ? policya wstrzyutała pogrzeb I zaqdała 
sekcYl- Przyczy", tego postopowania było za.
wiadomienie władz, te Laura ogin~ła §mienlit 
1Iłena\uralnł. S1edztwo Wykryło te p. A!mollfl, 
matka dWDJga lzieei, pozornie tyj...,.." naj
lepszeJ zgodlrie z m~em, byla ' 'kochank, przy
jaciela mło'dośćl Veroettiegó',,.II~dznika. Ostat
memi czasy pragn~ła slQ go pllzbyć za co teo 
przebił j, nołem w plecy z zasadzki. Ni&
lIzczęśliwa kobieta dowlo~ .iV do domn; tam 
opatrzyla ra~ i połotyła • sl~ do lótka; gdzie 
.j' 'Pal'\l go!llin zmarł~. Przediem wymogła 
pa!m~IPrzyrzefZdue 2e ciała jej nie podda 
lIe!!cyi., Gdyby lIie! tajemne ostrzetenie policyi, 
sprawa, cała nie :wyszłaby z mrokó~ tajemnicy. 
V ę~ e~9 osadzony został w wi~zienlu. 

zoologicznym wzbogaci la kol~cl'a ~·ykań. ZDaotony został na. wy'b!tzIiy- uzytek- cho· 
ska d8l' 11 JanikowsklegQ ~'nego po· rych 11& ~8pę.'~' ... :19" , ' . ' d, I T E l [' G R A M y. 
dró~nika:' r " • -: SzpItal ,:ydow8Jp dla 0.bl!}k~m6 \l '-' l ' 

_ Ko§ciól Wszystkich ŚWiętych na Orzy- ~~e ,przy domu przy~uł~u ~ fracy". !dyZ --_ 
bowie będZie oświetlony gazem. . I , lDIeJl!Cowo~ ta o~azała slf} numdp'oWl.e' Ul,. Pe,tar8~urg, 27 Iistopada. (\!..g. p.). W czo· 

" Wyborem odpoWiedniego 1;:acn ~)ml!16 SH~ .. 1- d' /iZ' r Na" ś .. . p . 
- Jl!lia.n Fala.t nadesłał dO"salonu Kry ' zarzlłd gmtny etarolz8:ltoun h. ' , I. " l·aJ.Jfto",o .w wlł,..pro lU JJa weJszeJ ,aOl, 

wulta ' obraz olejny V· a t. "Pódc1alll'ozt > ., .-: Zg,omadze)lie rylDlI podniosło w' wpałaculgat4lZYUllktllt bIło śnla.danl~. W.k.iI-
p6w." . tych dnia.ch. ·myJl; za lIPykładei11 Gzela. W=- ściolaCQ:-stolwl !odIfrawionq rlabożef18twW, 

- KOlDltet ~warz~~twa zacpęty szt~k ków kJ:awieckich, WZnieSi~·a.. IU'ł.ytUI~U <4a \l \lO ' ić~ l/1!ko~czeniu " . soboue jsaak,iew-
plękuych w Któlestl'lle PoJskiem poda.Je kajek l starców zgroma enu'l pr~~~kt. kl db I ' . , Ml' ł dł 'lł~ t l.-
do wiadomości, i:t w poczet Clzłon~~w: rze· wanem jest, • aby klIka echów po o s m o y lę 1 mo y za .. , . Uli. yCle. 
czywistych towarzyąJ.wa. zapisali -się ~. się 1 wspólnemi sił&mi u ądziło prz'ytU k le re etel'sbw'g był I1ummowany. 
Teodor Pajączkowski, ks. Alek~8.IIder Ba· dla członków swoiclt rp: " nil b, 'I ł'ri\e\lstawieoia,we wu~stklch teatta,ch roz
ł~~iń~si, ks: Lud,!ik ~aleski, .ks. Jan Szy· _ Wszystkie lozeirue odmfejskie_ ma.ją poczęły' sięod bym nów tlai!odowycb, powtó-
l!nski, ks .. Antom ZlDIyrodzki, .ks. Karol być UPorzlłdkowane do wiosnJ, z r8zporz: rzouycb na . dar·1( pubJlćzności. ,I 
Smlgrodzki, k~. Józef Kuczy1i8jti, ki. Ma· dzenia. Wła'\z,y. . a tyc ktpt: n - -'t ~tr 2 fi t.ll d (A '<) 'G 
ciej Bryk.owaki, k81o llróD!sław Koza~ewicz, tm;tJri!} up~tlkQwania: we ł wYk" ,e I:JI' u..ls--::~a /,.. ( g: .. 1':' ~-
k~. ~ro~lsław Z;f,9howski, radca ~Jny Ja~ cZ&i1ie, nałQżone będą kar , pjeni.ężne. , Na- zet y ono~z~, .że . oPla~owł~y plzez mlOl' 
Mmki~wlcz, .dr .. :Aleksander ~~ll1wski, stę'pne zwłoki ' pociągu!} za sobą zamknięcie sterJfuJU spla.wled!iwoścl ~roJekt ;~aprowa
AntoOl PodbIelski,. Leon Skoo~yn8ki, ~łsr rzeźni. j.,. dzenia skróconej procedury w spra}\'ach 
dysław Wyszyński, A1ek~a~der P?lzeJlfU8z, - W dJIi,.u 10 gl'udnis rozpo~yna: się ~ywilnycb b dzie kr&i!ce rozpatrywany 
Aleksander WekkeJ', KazllDle'iZ Spmek, Fe· ciągnienie 5 kljl8ł' Joter~" kla.Sy~ei. , d ' , 
liks Rybczyński, ~yszar~ Oldyttiec, Julian _ Do Warszawy zjeż 'a. z Lń'bJiu~ 'tI'U' wi'~'odze l1>rawo a~czeJ. 
Jankow.ski,. Zygm~nt De.r0':l'ski, "~acłaW" pa ~ałorusk:a. · I' Petersburg, 2; ~topad&.... (AF p.l· Za· 
BOguC~I, Hllar! SWI~kow:sf.i.~utonl1!'ran- _ W tych dniach ba iło w WarszaWIe rządzający I waOlem Cesilrs.k1em łowczy, 
kowski, StaOlsła.w .Sm.olinsld, ~taOl~ł&w trzecb4lekarzy japońskich!. ' I Ilsiąłę ~ ri yMld, nwolniony od tyeh obo· 
Mermann, ~~n ~ta~ew1cz! An~Ol Miiller, Petersburg. ł. wilźió ~e o miejsce mianowany lligel. 
Karol Karpmąki, P.IOW Pl88eo~, :r 1p88Z '.- 'MioięterynDh komunikacyj \MJ !'ZYło a ~ ta 1: .~. ej:n I J 
Arkuszewski, Franciszek Achra1powicz, Ta- komlsyę do opracowa.uia Il(~ yeb nrzellisów .a JU nt, KSląZę o IIlYH· 
deusz Chęci~ski, Antoni Olesiflski .. J~n.Te- o apJozedaży druków (g&zll11, ks\ł2iek etc.) ' Pp\ersU rg. 2 listopada. (Ag. p.). Ogło· 
ofil Kloch?wlcz! Władyslaw Bonę~ki, Ja· na. drogach żelaznych. Celem :~lIf I!~ze-t zó~ zOił~ł n '-stępujący, Najwyższy rOll
kób BroOlew~kl~ w.aeław von Jerm,. Wla· p18ów j~stl ostatebzne 'znles!en1e lD\}iuJpolu ka~: Ilprirl\nowtnie w 'poczet . :l.dwdkatów 
dysla w KulWIec, Konstanty W Ojlldjlckj, Jan osób pOJedyńczych, 'któr; blOr!} w .dżIllrża., { . . 
Kaftal,. Michał ~anda.~ . . wę cale drogi . elazne .s.prządaj!}" wyłą. przY~I~.gl~~_h" I I?r?ncó~ Pl'Ywa.tnych oeób 

PrzYJą(lrac:&y1iobo}V\ązkiczł.kor~,ponden. GZ1lIe'l'l\'l:a8nJ t ar, ni~ zwra.cając uwagi wyzoap! Ol chrześClsńskich do czasu wy· 
tów towarzystwa: M. Szymano~ski. w KI-zy· na pbtrzeby publiczności. I •. , dania ijpel\Yalue~o w tym pJozedmiocie pra
wym·Rogu, Leopold CYJI!erskl w: Irkucku, . - Ogłoszoue w .~awit. wiestnikn" ' wa, nie może ię odbywać ina.czej, jak za. 
M8l-ya Makowgka w GróJcu, Feliks ~\.I.·oo. spn,Jfozd-anjt za rok 1887 o i·~ltatJu..h· lA . . , '. ' . 'edli II' 
czyński w Petersbw·gu. Franciszek 'Bra- leezen'i~ .jJok'ąsanyeb przez wilc(ekle z~-:- zelM9wBI~m . m VllS ,1 a splawl wo CI, na 
morski w Mławie, J~n.Teofil Klochowicz l'Zęta metodą Pasteu'ra, wykązuje 'nilat'l" prze~stlPVl..enJe ~rezesów ~dnośnych insty- , 
" Olszanach. 2.. L ł . I' p~ącę umy: W Petersbw'gu na .20!J' oś6b !l!cYJ sądowych I rad obl'onczyeb. 

- Do towarzyst.wa kreuytowego 1lI.I~ta przy\VieŹ!b'nych do 8taCyi, było 117 nie· Petersbucg, ~6 listopada. (Ag. póło). Na 
Warsz&wy wys~pilo gron9 obywateli m. wątpliwie okąsanych przez wści,ekłe zwie- wuiosek akademii nauk kosztem ministe· 
Częstochowy, z prop~~rc.1~ PrzYłąfi!iten a rz~ta; z tycb 1Imarło tylko 4, inni zupełnie ryom oświecenia '!rtaryn~l'ki i komunikacyj 
Częstochowy do 'S~wsjtiego tow - 1fY7f\110 ie)i. W MoskwIe w 1'. 1886 '6yło-.' . 
stwa, nil. zasadach ·z~z nie prsyję ~ . chorycli 137, umarłb 4; j w' r. '1887 Ie'czyło będ~le utwPrzo Y. Pete,rSbul'gu 1UStytut 
Władze ,tow~rzyst,w~ maj!} zbada.~Jiwest:f~' 8ię. qaób 234, umarło 9. ;W' Odesle zaszcze- iJdl'ograficznytt ' 
Oby~tele ~zęs~IiOW! ~llO~YWUJ!} ~arue piono jad ochrouny 209 b~obom; z tyćh 'u· Peferab"rg, 26 listopada. '(Ag. p.). Poseł 
tern, ze uS1łowaOle ~ozeUla. oddZIelnego mafło tylko 2, "prócz tego( Jl 11 osób obja· ruski W T~he'l'apie, książę Dołgornki uwol
t~wa.rz~stwa n!, wzór prowlUcyonalnych, wił ~ię wodowstJ~t plozed nko~czeni.em ope· niony tego ~tanowiska na wł88n~ żąda.. 
Ole OdDlOS!O poządanego skutku. ., ,racyl. Na staCYI bakterlołogJczlreJ SIb... . . . 

- KOlDltet muzeum przemysłu zaJmuje mar,:ę w ciągu- półtora roku IElczyło się Ule, otlzymał old~ 1 lwt WłodzimielZ& kla· 
~ę przygotowaniami do wystawy' rzemielll- 0~6b- ił2, umarło 8~ W. Ch8l'kowje leęzyło l,? ~!~I'1 . o,. • 
przoo godziną powrócił ' do domu. Z&ilHiili SIę o~ób 19~, umarło 6*Nares~c1e w Wal ~Tums, 26 listoPl!-da. (Ag. p.). Pal'oWlec 
na myśl o nieuniknion m spotkani ~wle, ClI}gU ~Z88U l 8Ierpnla' 1886 wiozący 'Ces81'z'oWę,/ aust\,yacką, przepłynął 

- O HaITy, ja tam 'pój~ nie e za· r .• do 13 styczOla 1 1', ~yło chorycll nieopoaal T . u~ , .t' , 
wołała z rozpaozą. ;; I' '" jl59,. uma~ło ty?t~ 8. :r:J. aUla przytra.fia· ,.. 

- A cóż. zrobisz? -~Plta~ trąc dłonią 7 SIę naJczęśclilJ lDIE\8llJCU UpclI. .., 
czolo zm~rszczone. " . . W XI/o,Wle pró owano, z88tOSOy(l!Ć wyua. Ostatme w,ladomoscr handlowe. 

- Tak mówię, a.le IŚĆ przecIeż muszę- lazek p ynb. odmładzającego Bl'oWllr8equ&ł'r ,'-' 
odpowiedziała. .. j I.." da. Wyniki 'prób> będł, P1·iedsta~ohe ~la ar.".a •• 27;gjl !i"topad •. We le kro term. no: 

Pos'zli ra.zem przez pola poZa 'wsią aby posiedzenin " 't'owaillystwa: j lekarskiego 'Ii B'lril\t-(9!<1. 4S.BlI ząd'l 46.45,150, 1)2 kup.; Lo dyn 
nikt nie widział bosych nóg Anihy. 'Gdy KiJ' owie. I I ., -kro ter, (3 , m.) 9.~~ ż,...., 9,87 .kup,; fUli (l~ d.) 

. . d " .d , " 'ki I' ' 37.66 ąd· W,.d'*> (8 \ł.) ~,30 "ąd., 4 'I, lioty liJI;w. 
przechodzili pl:zez sa , pow1eU'z~ C1ęZ~" J~ KrOI. Polsk. dute ł88.)!O I; ., maI. 87.40 il!d~ 5'1, 
dUllzne zapowul,dał bW1ję· 18ikogo Ule I H. O Z nI A I T-O S G I poz; w..,bod_ .. II e!n. 99.7 t.d.: W. 'poi. "'e'"'~trż. 
spotkali koło młyna. ani w podw61!zu; drZWI J , 'l " na" .1887h ... \84.ł5 •• d., 84.10, 83.86~.; 5'/0 Iiaty 
dr ' ak' kI ł i.rtI3 W z -- "I .11"" .. atawD lII.mikie a-ej ...... 96.101 •• d-l 95.75, 85 

, ~mu zasta l J zWY . e ~ w .' es X W Kursku otw .... """"'e wystaWa ni.: vłac .: III ' I ••• lit! A 94.75 ~~ 94045,50 kup.; 5'1, 
WIęC na. korI~rz, a.Ie)liltt Ich 0;,6,. łyszał -... ~ li.ty 'S&8t1<Wtle m. War..,."y 198.'15' ;'.,I. II 95.50 
bo bl'zęk zmywanych' w kucW'II ' zrń. '1 !don rolnych. Wystawa ma -.trwać (ld , 1 do, *I!d.; III , 94.90 ąd:, IV '9.UO i\'ł., V 93.90 ~~. 
huk dalekiego grzmotu 4łum1ł odgłos ich. l! p1IdDIa. , t~., DyakODto: Berlin ~.,.,. LoDdyn 6'/, •. 'Pary. 3'/ .. Wje-
kl' kó . X W Berlinie prasa potlniosła proiekt' ~ d.b '"!,I- P>6ierabrug 6'!,. fN.artoMl knpoDu & ~otr. 

o W. .. "t kr6 ' 5'/.: li,ty za,tawne, .,em,kie 2Oł.5, war... l J li 
Anina uzbroiła się w odwagę do rozll!0- r:"dzeDlB. wystawy powszechnej w motliwle • 73.9, Łodzi 3U, ty likl"id. 185:8, poi. ~remiowa 

wy Z wujem, gdy tenże Btanął przed WIł, czasie. ,. "- -;- 1.116.8. II 91.6. 
wołając: Gazety IIItmlecld. aonosz'l .~. I (lilJnow ] I( P'teril!!'rilll7'1isto~ada. Weksle na.Londyn 93.80, 

_ A hl achl achl Cnrtitlaa tlczyuioM. akad .. paryskiej ~ j8:koby Il'. po!!t~zn. "'schodnla 99V, ... III pO"Józka ,,,~bo. 
C . . ._ . M b l' ""'~) dn, .. 99'1.. potyczka z 1884 ~. -.-, ill,'l. li,atl 

Auioa podeszła Im Olemu, Uch,wYClła go z przyczyny ou .. n~~F msena,. y a ,,,,,,,,t.', zaslawne kredyt. ziem.l<i,e H7,00. akóye bankn rn· 
za rękaw t mówiła nieśmiało: I slE, falsływ,; ' Cuni~ pod bno1!'rzlJ'łI. ~zWl f!<i.gq Idla b~dl ~aniozn.li:O 254,.50, p.t8~.bru-

_ Wuju błagam cię słucbaj mnie' przy- IYYboru do akademll. ~. skiego b.nilu dy.liontow.go G6r, banku tnl~.uT-
sięgam, że 'powiep1 cali} prawdę' X. Zbiór narzQdzl tortur, przechowy",any , ~:Odo:~go 553.00, "..maWIIIrI.go banko ~y kODIO-

Wuj odpowiedział gl'ożnepl pytańlem: od WIeków w. Norymber~e, nabylo towarzy· r.rlln, 27.go Usto ilL B&wcUy mili. ar .... 
_ Czy byłaś dzisiejszej nocy u Hen'y'ego stwo łondy4skiQ, które te ·. djr.WJl~ zabr,t~ pro1 t Ud na d9.~'tę 115.00, ..... k te na "" .. n.awę 

Williams? ' ceJury kryminalnej obwieą.e po świeci~, a ' na· 215.2O! na P.ter,';l;nr!ł p. ~·qo. na peterobll:f. 
_ Byłam-odparła żywo -ale ~powiem, stopnie pomieści w specYarem. ot'&enm;''" '~l~l1;~· ;j;:.r,.dY~.c.g~, 2~;~~1~~~:tI'W5.30; 

dł&cz~go. ... X KlI!'d~nał. Heynalu . CleI:p>- na , o~ęd. 5'/, li.'y.r. """tt,w,oe 62.76, 4,"f. m\y likwidacyjne 
_ Nie słucham UlC wlęceJ-nekł, odpy· który obJa ... 1& SIO calkowltem zapomliremem A'MO, y •• y..u llllka ł.'I. z 1880 r. 92.80. i'~ 

chając j!} gwałtownie.-Wiem już, ·że jeste§ nauki czytania i pisania. Zresz~ chory Ijest 1ll8:1 r. -.-:, 6"J.f,euta słota. 113.70, 5:~ r. zł. • 1 . 
hulta·k. .. w staDle zupełnej przytomności umysłn r. 1Q'P.6\l, po"c~li w~chodUl .. ll ę"!· 0<]:70. rg. ellll· 

J 'l' ••••• A t u • L'. syj 66J1O ~'r. h. y zaBtawn. +USD' 1v5.00, f)'I. po-
- Ochl panie Pontin-mówił Jąkając SIę X lig Ul .... ava8 n'\CZelnik ageqc", tele· ilązko. p~8miowa • 18M- roku 11la.W, tr.k1l1 • 1866 

Harry.-Nic złego nie zaszło przecież mię- graficznej, ZIIlarl w Parytt!- . "1.. m r. 150.80, akeye drogi.,.1. J wa .. D'!.krewierleu.kiej 
dzy nami. Anina weszła do mnie z powo- x- ,W Tunllle wi~tDlowie dOlrn karoe~o 192.25, ak?y. kredytowe auwy,ck.e 68.80, akcy. 
d ulew LagoiUette pozrywali w tych dniach kajdany "u",aw8kiego bauku handlo,.~go 82.75, d~ont.o-

U y. ..( . iii' . 'fego 1675 ,Iy.kouto Uleml.oklego baukU paust .... 
- Bani a czyż to nie mogła weJ.ć do J nac SlO na dozorców. SHa ~rojlla przy- 5"/ \lf'Jt';'t.Łb. ł'I. '/,. 

kogo innego? ula dozorcom na pomoc. W walce straeilo lOldYą. 2:1 liot!'pada. PH~~k& Ir 1889. roku 
_ A do kogoż, mój wuju? - zawolała tyele wielu ~ów I znacz.na i1~ó tolnierzy., li om. ,921

/1 , '2.I~ l •. KoUlol~ a~",~ 'i7
1J.i,rr ' . 

łkai~c. _ Nie znam tu nikogo prócz przy- X •• toda Brown· S'e.quard'a ZWLkomUe _ ~ara" ... a, ~? Illtopada. Targ b l)~aedub .~o:. 
. ~ . . . dz· A • h' zna1uła lUto ni S,dn- .. .. ..2-~, i.kiOio . .1'''.llI!'a 8'm. orli. -, pltra ~ o ra Ja.CI CIOtki, a tym powIe le" !Hłl c ma-. 10 ... 8 e w ,VI W A_nom, :Y, brat.. _ - 631', wyborowa 6\6-675, ~yto 
łam, te mnie wyrzucono za drZWI. ~e za pomo"" ~lynu Seqnard a uratowano 1<1- "ybor~w. 5.(5-~ grodni. , --: -:. - I .wadli". 

",e I ~noJily 70 ~rcom. · n I , r- - ,J~llZDlI.ń 2 ,1 to f'v<!' .20--:625, o~e. 300-
(D: o.. tł.). X . Tr~lIedya "\1ł~~l\a. W Turynie zmarła ~, 1f1)<" T" - .- ; ~e~ .!..lnl ;ol. "Inow:., = 

c'a,ruJ~eJ urody k~~leta ~n~ ~imone. ~d1 _: ~~;"!.~ ~m:... ,r ... l .. :" ~ _ ~ors .. , 
tniinna ze IWlokami Jllj f'!&I.&U" 110 ju na D" bllll\ j,..l ..... - - -, ol.j _pakowy - - - , 

"I J 

lllir.tly - - - ... Plld. 
Dowi.ttiotlO p ... nicy 500, iyta 150, j~c1mienia 

50. ow .. 100, Ifochu polnego - korcf. 
War .. a.a, 27 liotopw. Okowita 78'/. s akcyz. 

po k. 9'" 8toetmek g&r1lea do wiadra 100-30111.. 
Hurt. ;klar. za wiadro kop. 8';3'-826', za garD. 268 
-269. S.yllki .a wiadro Irop. 835'-838', ... garniec 
272-2:13 kop. (z dod. na wyseh 2'/,). 

l.ndy., 26 listop&da. Cnkier Jawa 96 proe. a .25 
•• pale, cukier burakowl U'I, ospale. 

Bo,n., 'l:1 listopada. PU.Dlca 179-193 Da mt. gr. 
186.75, ą lDaj e •. 19ł.75. Zyto 166-175, na liot. gr. 
J71.00. nr. mj ~ 172.00. 

Llvorpool, 26-go liotopw. Bawełna. Sprawozdanie 
koóco.... ObrOt 8.000 bel, • tego nr. spekulacyę i 
wy .. O. 1,000 boJ. Spokojnio. Hiddling .. meryk.Asb: 
nr. list. 5"/ na byw.y, nr. liotop. gr. 5"1 .. nabyw· 
ey Da ~ stye. 5'/. nr.bywcy, DA atycub lnty 
5 1/, nabywey, na luty marzec 5 1/ 2 nabywcy, na. ma.
rzec kw. 5u / .. nr.bYWC1, na kw. IIl&j 5111, nabr,:v
cy, na maj e1.nt'. 5"1 .. nabywcy, na ezer. \lp. 5 'I .. 
eena, na. lip. eierp. 5"/1'J nabywcy. 

lIanche,ter, 26 listopada. Water 12 Taylor 7'1, 
Water 30 Taylor 91/ .. W.ter 20 Leigh 8'1,,_ Watar 
30 ClaytoD 9, Kod< 3'.! Broot. 9, Jlule.w 
MayoU 9'1 ,Medio .w WilkinsOD llJ'j:, Warpwpa 32 
Lees 8!(" W .. rpooP8 36 Rq1l'Iand 9'1" Double.łO W&
lltuD lu. Double 60 zwykły gat. la 'I, 32" 116 
dys. 16446 gray tkanin, • 32r46 182. HOODO. 

Iła.,e, 27 liotopada. K ...... goocl a ... rege SODtos 
nr. ~d •. 106.75, na marzec 10'2.50, n .. maj 102.50, 
8po.11ojni .. 

Ne,,·y,rłt, 26 liotopada. Ba,..łna 10.25, w N. Or· 
... ole 9'1,. 

i 
I TELEGltUlY G1.E.łJDOWE. 

Giełda War8zawaka. 
Z.dano • kodeem giełdy 

fa "e 110 ~rótkol.,mlno .... 
ua Ber)ln za HIll mr. . . . 
nr. Loudy. za 1 Ł.. . . . 
Da Puyi za 100 er. . . . 
na Wi.d.d za l()() 6. . . . 

Za paplo, l pahlwowe. 
Liity lik .. i·Jar.yjne Kr. Pol. . 
Ruak \ ""'yezka wllchodnia . 

• -ł OI. poi. weWDZ. 1.1887 . 
Lllty .. at. liem. Seryi I . 

" " " V. LilIty.ast. m. Waro •. Ser. l . 
'1' .,., V. 

Lilty KUt.. m. Łod li Seryi ł . 
'n .. II. 

,. lp. 
G ełda Berllń8ka. 

t B&IllrnOt.1 ruakie zara:l . . 
" •• na tło~t&"". 

Dy_konto prywatu. _ . . . 

46.65 
9a9 
~T~65 
80.30 

8UQ 
99.711 
84.15 
96.-
94.75 
98.75 
93.!\jl 

215.70 
216.25 

"'/."" 

ł.6.f>7 11, 
9.37 

37.56 
80.10 

87 . .w 
99.75 
8\.-
00.15 
9480 
9875. 
93.75 
95.60 
93.50 
93.20 

~16.20 
216.50 
4'1.'1. 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
MaUe6atw. sawart. ,. 1niu 27 liotopada: 
W pa,alll katolickiej ł, & milldlowieie: Wojciech 

JędrzeJ.wski z HoJeną Florentyną Rozmysłowicz, 
Albert Sebooh z Pauliną Zi.lonka, Franci"ek}!f.
Dow~eeki z Zofią Alemndrą Makowską, Marcin Ja' 
goil.'lióslii • Teresą Kaszczyk. 

W paraftl o"a.gellolti.1 l, & mi .. nowieie: Adolf 
Goltz z Oln Karoliną Lipmann. 

Starozakonnych 6, a mianowicie: Koszek: Ginter 
z lIaną Surą Werman, Mordka Hendei Fulmao z 
Hają Surą Kotuer. 

ZlIarll '" duln 27 liotopw: 
Kał41Uc'r: .ui.ci do lat 15·Ln ,mMło 7) w tej 

iicsbi. chfopcó" a, d.i ... ~t ł, doroSłych 3, 
1f' tfU UCJiibie m~ł;cr.yzn 3, kobiet - ' t a. mianowicie: 

Jan Głowiński, lat 50, Ludwik Kndlicki, lat 50, 
Angu_t Haupt, lat 65. 

E.lIgellcy: d,ier.i do lat l5-tn smado -, w tej 
licsbie ehłopców --, ui.we.ąt -, dóro.tyeh -, 
w tej liczbie mężezlZ:D - , kobiet -, l. mianowieiB: 

Slarlzako.nl: dzieci do lat 11>-tn zmarło 2, 
., tej liczbie ehłopców - , dzi.wcząt 2, dorosłych 
2L ,!, te) liczbie męiuym- ~ kobiet 2, l. mianowicie: 

Hindi: z Wr.rn."ilich B,ałek, lat 44, Hinda • 
KrumbornOw Jakubowiez, lat 58. 

LIST A PRZYJEZDNYCH 
Hotel Poliki. Kołakowski, Fidler • W&r8z"",y. 

Hr.tnmin z. Skierni.wie, BOhm z Sieuny. 
Hotel Victoria. B. Borisc~ TenD.nbaum, Schmidt 

" Wr.r .... wy, Halpern" Lublina, Waleski • Wr,..... 
Hobl 1I •• t •• "eI. W. Dierks • Hanoweru, P. 

SaDlaukow, K. Pamatiew, P. Nisterow z Wal' 
szawy. 

Q,and Hot.l. J. Cemus z Warsza .. y, E. Weirich 
z Werpny, E. Lange z Kijowa, H. BlumenCeld & 

Hoskwy. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

doi Łada 
przycbodz,: 

p",ychodą 

do Kolllll&ek 
" Skiarniewi,c . 
" Wuuawy . 
n AlekaaudrOW& 
" PiGtrkowa . 
~,GrlWic,. . . 
Ił Sosnowca 
" Toma.&OW'a . 
nBz.w. ••. 
" Iwangr. ~1W' .... 
"Dłbrowy/ n,... . 
" P etenburg& : 
" lloskwy • 
" Wiedni • . 
" KrakolI''' 
, Wrocła .... 
"Berlina . 

GODZINY i HINUTY 

8 .w110llól il 351 8 ~O UII30 

1123 

6 

8 46 2 16 7 0:1 ł,140 
ł 32 8 ~ 
6ł5 lO 20 
8 ~O 
3 łO tO 2512 H 
• - 4:10 
9 7 UO 

7 01 

ł 10 
U8 
958 
102 

ł.37 

762 
1016 

Uw AGA. Cytry om_ODe grubn,a druki .... 
:"1"&i~ ...... od godsiny lHj wi_ .. go
d_y łHi rao. 
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T eatr Łódzki. 
VIC'l'ORIA • . 

W Piątek d. 29 listopada 1889 

Porwani~ Sabin 
Komedya w 3 a.kta.ch, przez 
SeMnthan, tłómaezył Łucyan 

Koacielecki. 

Łódzki dom koncertowy 
w 8rodę d. 4 padnła 1880 r. 

jedyny koncert ,: 
___ I'WA.I",.n,twa 

przy współudziale fortepianisty 
wirtuoza 

J osa Via.nna. da. lfotta.. 
Sprzedaż biletów odbywa 
księgarni. p. L. Fischer&, vr 
dzie papieru p. J. Petersilgego 

w cukierni. p. A. Wiistehubego. 
póczątek punktualnie 

o godzinie 8-ej wlllczorem. 
Programy przy kasie. 

1)ł63-6 - 2 19N5DCKO'll 

KONCERT 
Sembrjch 

Kochańskiej 
ar Zwraca si~ uwagę, 
wszystkie bilely dó Krzeseł 
ne s~ do miejsc 'ZA:nn_.'U,"" 

większenie ilości 
absolutnie nieJmoiiliw'e. 
urzł}dzenia na baJkonie więcej 
jednego szeregu siedzeń musiał 
zarzucony, gdyż koszt 
tl'zebnych ani w części. niei. llll~glbYI~~l~~ 
być pokrytym z do chodów za mil,jo_·la"' ..... "" 

ca tym sposobem pbzyskane. 
tomiast sprzeda waoe będł} u!':ooJI ____ ;-:---'; __ -y_-.,.--: 
do miejsc stojących na balkonie, 

1977-3-1 , 

CYR.K 
Houcke et Gaberel 

uli." Zawadzka, plo. :W -go !itrenge 

WIHLKIHŚ PRZHDSTAWIE~ij E!~:~~~~~hn~~ 
z nowym p ·og~ąpirm.~ 

Poezłtek o godz. 8 wieezouem. 
• 'l ... 

W nied.ziel~ i Świ~ta 

~ dwa. przedstaWIenia' 
l-e o 4-ej - 2-e o ą;eł 1II1[J(ł~lToIBłD'B1II~~ 
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